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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av landskaps
lagen om landskapsunderstöd till medbor
gar~ och arbetarinstitut. 

Den 7 september 1973 överlämnade regeringen till riksdagen en 
proposition (Prop. nr 13B/1973 rd.) med syfte att komplettera 
lagen om statsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut (FFS 
521/62) för att möjliggöra statsunderstöd för experimentverksamhet 
vid medborgar- och arbetarinstituten och för att ge studerande 
vid medborgar- eller arbetarinstitut 9 som är bosatt i glest be
bodd kommun 9 ekonomiskt stöd för resekostnader i anledning av 

studiq"Verksamheten inom vederbörandes hemkowmun. Ytterligare avsåg 
propositionen att möjliggöra för medborgar- och arbetarinstitutens 
rektorer att erhålla statsunderstöd för resor inom vederbörande 
instituts verksawhetsområde 9 att medge rätt till statsunderstöd 
för utgifter i anlBdning av förhyrning av undervisningsmateriel 9 

att medge rätt till statsunderstöd även för korta effektiva kurser 
avsedda att hållas företrädesvis sommartid samt att medge medbor

gar- och arbetarinstituten rätt till statsunderstöd för undervis
ning även åt personBr som ej fyllt 16 år såvitt gällde undervis

ning i musikb Propositionen avsåg även att i viss mån precisera 
tidigare gällande bestäwmelser utan att ändra dessa i sak. 

I anledning av propositionen ändrades 2, 3 och 4 §§ lagen om 
statsunderstöd åt medborgar- och arbetarinstitut (FFS 87/74) i 
enlighet med regeringens intentioner 9 dock så att rätt till stats
understöd för resekostnader gavs även studerande bosatta i med 
glest bebodd kommun jämförbar skärgårdskommun. Det åligger häx·vid 
regeringen att avgöra vilka skärgårdskommuner som skall anses 
vara jämförbara med glest bebodda kommuner. 

På grund härav föreslås motsvarande ändring av 2, 3 och 4 §§ 

landskapslagen om landskapsunderstöd till medborgar- och arbetar
insti tut. Enligt förslaget skulle ersättning för resekostnader kunna 
ges förutom i skärgårdskommuner bosatta studerande även studerande 
bosatta i avsides belägna skärgårdsområden tillhörande de faståländskc 
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kommunerna. Härvid skulle ersättning ej ges enbart för resa inom 
den kommun där vederbörande studerande är bosatt utan även för resa 
utom kommunens område om medborgar- eller arbetarinstitut ej verkar 
inom studerandens hemkommun. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 
antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landokapslagen om landskapsunderstöd till medbor
gar- och arbetarinstitut. 

I enlighet med Landstingets beslut ändras 3 § 1 mom. 1 och 5 
punkterna samt 4 § 8 och 9 punkterna landskapslagen den 4 juli 
1963 om landskapsunderstöd till medborgar- och arbetarinstitut 
(33/63) samt fogas till lagens 2 §ett nytt 3 mom., till 3 § 
ett nytt 3 mom. och till 4 § en ny 10 punkt, varvid de nuvarande 
10, 11 och 12 punkterna blir 11, 12 och 13 punkter, som följer~ 

2 §. 

Medborgar- och arbetarinstitut, som med landskapsstyrelsens 
samtycke och under dess ledning bedriver experimentverksamhet, kan 
inom ramen för inkomst- och utgiftsstaten enligt landskapsstyrelsens 
p:cövning beviljas särskilt landskapsunderstöd för experimentverksam
het. 

3 §. 
Till de verkliga utgifter som berättigar medborgar- och arbetar

insti tut till landskapsunderstöd, hänföres följande utgifter: 
1) rektorns och lärarnas samt den övriga för institutets arbete 

erforderliga personalens i pengar utgående löner, arvoden till 
timlärare och föreläsare samt betalningsandelar som på grundvalen 
av ovan avsedda avlöningar erlägges till kommunala pensionsanstal
ten, socialskyddsavgifter som institutet i egenskap av arbetsgivare 
erlagt, rektorns kostnader för resor inom institutets verksamhets-· 
område~ lärares och föreläsares resekostnader och dagtraktamenten 
samt de inom avsides belägna skärgårdsområden bosatta studerandenas 
kostnader för resor inom institutets verksamhetsområde enligt grunder 
som fastställes av landskapsstyrelsen; 

5) utgifter för värme, vattenförsörjning, belysnings- och 
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kraftström, för anskaffning, upphyrning och underhåll av undervis
ningsmateriel och nödiga institutsinventarier, för bibliotek och 
allmän hälsovård samt för annonser och tryckningsarbeten, vilka 
gäller institutets verksamhet. 

Såsom avsides belägna skärgårdsområden anses Brändö, P.6glö, 
Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö kommuner i sin helhet. Land
skapsstyrelsen kan besluta att även viss del av annan kommun till
hörigt skärgårdsområde skall anses såsom avsides beläget. 

4 §. 
Villkor för erhållande av landskapsunderstöd är: 

8) att institutets arbetsperiod omfattar minst 26 arbetsveckor 
och att antalet arbetstimmar i veckan är minst tio samt att, för
såvitt vid institutet anordnas fortsatt arbetsperiod, denna om
fattar en eller flera undervisningsperioder, var och en om minst 
sex arbetstimmar; 

9) att studerandena vid institutet fullgjort sin läroplikt 
eller i annat fall fyllt 16 år, såvida icke landskapsstyrelsen 
givit tillstånd till att undervisning i -musik får meddelas personer 
som icke fyllt 16 år; 

10) att antalet studerande vid insti tute·t under två på varandra 
följande år är i medel tal minst 50 och att del tagare i stuc1.iet$rupper, 
för vars lärares avlöning landskapsunderstöd erlägges, är minst sju 
eller i fall, vilka bestämmes genom landskapsförordning, minst fem; 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1974. 

Mariehamn, den 7 mars 1974. 
På landskapsstyrelsens vägnar / )/ . 

!Au44 jf~ ~?7 
L a n t r å d Alar21z·w~ 

/Yf / 
Lagberedningseekreterare er.il~ Jansson. 


